EVENIMENTE DE MARKETING
În perioada iulie-august 2015, au avut loc 8 Evenimente de marketing pentru prospectarea
cerințelor clienților, organizate de cele 8 SES-uri infiintate in proiect în parteneriat cu Fundația
Motivation.
1. Asociația Club Sportiv Fii Independent (Brasov), 12-15 iulie 2015, Dolce Vita - Tohanu
Nou (jud.Brasov)
2. Fundatia pentru copii Sfantul Sava (Buzau): 13-16 iulie 2015, Pensiunea Val Verde,
Posta Calnau, Jud. Buzau
3. Asociația Judeteana Ilfov Motivation a Sportului pentru persoane cu handicap (Ilfov):
20-23 iulie 2015 la Hotel Ibis Parlament, Bucuresti.
4. Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării (Prahova): 27 - 30 iulie 2015 la Casa
Prahoveană, Boldești Scăieni, jud. Prahova.
5. Asociația Club Sportiv Roțile Astrale (Sibiu), 27-30 iulie 2015, Hotel Ana Airoport, Sibiu
6. Asociația Club Sportiv Supernova Neamt (Neamt): 4-7 august 2015, Pensiunea
Aristocratis, Tirgu Neamt, Jud. Neamt
7. Asociația Club Sportiv Leii Timisoarei (Timis), 17-20 august 2015, Hotel Reghina Blue
Timisoara
8. Asociația Club Sportiv Roțile Abilitatii (Cluj): 24-27 august 2015, Hotel Premier ClujNapoca
În cadrul evenimentelor au participat persoane cu dizabilitati, reprezentanti institutii,
ONG-uri, insotitori, personal SES si de proiect. A fost prezentat proiectul Abilitățile
Contează și Economic si rezultatele atinse SES-uri. Au fost prezentate toate serviciile
oferite de Structura de Economie Socială, respectiv transport adaptat pentru persoanele
cu dizabilități (urban și interurban), servicii de scaune rulante (adaptare, intreținere/reparații
scaune rulante și instruirea utilizatorilor) și servicii ale unitatii protejate autorizată în baza
legii 448/2006. Participantii au
putut vedea si participa la demonstratii practice cu
elevatorul si masina adaptata; au aflat ce inseamna o structura de economie sociala, care
e rolul unitatii protejate si care sunt drepturile persoanelor cu dizabilitati. Au participat la
prezentarea serviciilor de scaune rulante conform principiilor OMS.
Din analiza chestionarelor aplicate si discutiile cu persoanele cu dizabilitati in vederea
identificarii nevoilor, reiese că persoanele cu dizabilități sunt interestate de serviciile de
transport adaptat, iar pentru a avea acces la transportul adaptat ei vor solicita plata
contravalorii acestui serviciu la autoritățile publice locale cu care SES va încheia contracte.
Totodata ei solicita sprijin pentru obtinerea decontarii acestui serviciu din partea autoritatilor
locale. Reprezentantii celor 8 SES-uri au constatat ca aceste demersuri sunt de lunga
durata, fiind generate si de refuzulul initial al autoritatilor bazat in mod eronat pe lipsa bazei
legale. Pentru a convinge autoritatile ca li se pot deconta serviciile de transport adaptat,
beneficiarii au nevoie de sprijin cu privire completarea unei cereri sau motivarea acestora.
Potentialii clienti cu dizabilitati care pot beneficia de transportul adaptat, nu cunosc
drepturile pe care le au. Au fost initiate demersuri pentru ca acestia sa obtina decontarea
transportului din partea autoritatilor publice locale prin derularea de actiuni de informare
punctuale pentru cresterea gradului de constientizare. In perioada urmatoare de proiect vor
fi informati un numar mai mare de beneficiari cu privire la drepturile pe care le au si vor fi
sprijiniti sa solicite și sa beneficieze de drepturile care li se cuvin in baza Legii 448/2006.
Instituțiile publice sunt interesate de toate trei servicii oferite de SES: transport adaptat,
servicii ca unitate protejată în baza legii 448/2006 și servicii de scaune rulante, atât pentru
beneficiarii proprii (in cazul DGASPC) cât și pentru publicul larg. Companiile sunt interesate
de serviciile oferite de SES ca unitate protejată în baza legii 448/2006.

